Izraelská samohybná děla

Armáda židovského státu od samého počátku své existence sbírala zkušenosti ve válkách. Tak se přesvědčila o trvající důležitosti dělostřelecké podpory, a tudíž se izraelský zbrojní průmysl zaměřil i na dodávky samohybných dělostřeleckých systémů. Hlavní platformou pro ně se stal osvědčený americký tank Sherman. Poté vznikly i dělostřelecké deriváty dalších vozidel, dnes ale izraelská armáda spoléhá primárně na americké zbraně, ačkoliv se izraelská značka Soltam stále snaží svá samohybná děla prosadit na světovém trhu.

První technika pro dělostřelce
Když v roce 1948 vznikl Stát Izrael, jeho rodící se armáda závisela z hlediska výzbroje takřka výhradně na odkupech přebytků z druhé světové války. Tak získala i své první tanky, kterými byly americké obrněnce M4 Sherman z řady zemí, které se jich tehdy ochotně zbavovaly. Věž tanku Sherman zpravidla nesla kanon ráže 75 nebo 76 mm, avšak do rukou Izraelců se dostaly také exempláře verze nazývané M4 (105), které nesly 105mm houfnice. To byly vlastně první samohybné dělostřelecké systémy izraelské armády, které však záhy doplnily další. Opět šlo o člena „rodiny“ Sherman, ale tentokrát už specializovanějšího, a to o vozidla M7 Priest. Tak se označovala samohybná houfnice, která bývá dosud řazena mezi nejlepší typy své kategorie ve druhé světové válce. Využívala šasi tanku Sherman, místo klasické korby s otáčivou věží však měla pevnou otevřenou nástavbu s houfnicí M1 nebo M2 ráže 105 mm, jež dokázala střílet na dálku přes 11 km. Vozidlo dopravovalo zásobu 69 kusů střeliva. Izrael pak navázal spolupráci s Francií, od níž kromě lehkých tanků AMX-13 zakoupil rovněž další důležitou posilu pro své dělostřelecké jednotky, a to samohybné houfnice Obusieur automoteur de 105 Modèle 50. Jak napovídá název, šlo opět o zbraň ráže 105 mm, jenže tentokrát posazenou na podvozku onoho lehkého tanku AMX-13. Nabízela větší dostřel než starší americké zbraně, a to až 14,5 km. Ze spolupráce s Francií však vzešly také komplexní modernizace tanků Sherman, které pak velmi významně ovlivnily i vývoj dělostřeleckých zbraní.

Přestavby obrněnců Sherman
Izraelci totiž americké tanky vybavili novými dieselovými motory a s francouzskou pomocí je přezbrojili novými kanony ráže 75 mm s dlouhými hlavněmi, a později dokonce děly ráže 105 mm. Izraelská armáda však získávala i nové tanky jiných typů, a proto se začalo hledat využití pro nemalý počet „přebytečných“ podvozků amerických tanků. A tak vznikl zbraňový systém, který lze pokládat za první samohybné dělo (víceméně) izraelské konstrukce. Nepochybně ale šlo o první izraelskou samohybnou zbraň ráže 155 mm. Od Francouzů byly koupeny houfnice Obusieur de 155 Modèle 50, které byly následně namontovány do otevřených nástaveb na šasi amerických obrněnců. Do výzbroje vstoupily koncem 60. let a významně se zapojily do války v červnu 1967. V Izraeli se většinou označují jako M50 155mm, což odkazuje jak na označení původní houfnice, tak vlastně také na jméno tanku, protože ony zmodernizované Shermany se v armádě Izraele nazývaly M50 a M51. Nová francouzská houfnice nabízela max. dostřel přes 23 km, což spolu s podstatně větší ničivou silou 155mm granátů znamenalo pro dělostřelectvo židovského státu významný pokrok. Naopak nevýhodou byla značná hmotnost systému, jež se pohybovala kolem 47 tun, což potom logicky extrémně zatěžovalo povozek Shermanu, jelikož ten byl původně určený pro tank o váze asi 30 tun. Izrael tedy začal pracovat na náhradě, která by navíc poskytovala lepší ochranu převážené obsluze.

Nové systémy L-33 a Makmat
Výsledkem tohoto snažení se stala zbraň s oficiálním názvem Ro’em („Hrom“), ačkoli většina anglických zdrojů ji nazývá zkrátka L-33. Toto číslo odkazuje na fakt, že výzbroj tvořila nová 155mm houfnice M68 a hlavní o délce 33 násobků ráže. Vyrobila ji izraelská značka Soltam a zbraň byla schopna pálit na vzdálenost víc než 20 km. Samohybné dělo L-33 znovu používalo podvozek modernizovaného tanku Sherman s dieselovým motorem Cummins, avšak tentokrát se na něm nalézala rozměrná a plně uzavřená obrněná nástavba, jež proto poskytovala obsluze na bojišti daleko lepší ochranu. Oproti předchozímu systému M50 155mm také výrazně klesla hmotnost, protože L-33 vážil pouze „jen“ okolo 41 tun, naopak negativum znamenal omezený rozsah odměru, takže větší změny bylo třeba provádět změnou polohy celého vozidla. L-33 se dostal do služby počátkem 70. let, a proto byl nasazen i ve válce na svátek Jom Kippur v říjnu 1973. Izraelská armáda celkově obdržela asi 200 exemplářů. V prototypu vznikla úprava L-39 s houfnicí M71 s hlavní o délce 39 násobků ráže, ale ta do sériové výroby nepostoupila, neboť již byly zřejmé limity podvozku Shermanu. Přesto ale došlo ještě na jednu jeho dělostřeleckou verzi, a to samohybný minomet Makmat 160mm, do jehož otevřené nástavby byla instalována zbraň Soltam M66 ráže 160 mm s dostřelem 9,6 km. Vznikl v roce 1968 a šlo o nejvýkonnější samohybný minomet západního světa. Izraelská armáda používala i komplet Makmat 120mm, tzn. polopásový transportér M3 se 120mm minometem.

Zbraně z USA a program M72
V té době však již Izrael patřil mezi důležité spojence USA, a tudíž si mohl pořizovat moderní americké zbraňové systémy včetně dělostřeleckých. Ve výzbroji izraelské armády se tak mohl objevit 175mm kanon M107 (v Izraeli nazývaný též Romach), 203mm houfnice M110 (místní jméno Kardom) a potom také tehdy špičková 155mm houfnice M109. Židovský stát se zařadil mezi hlavní uživatele posledně jmenované zbraně, kterou navíc postupně modernizoval, takže vznikla zdokonalená verze Doher (původní podoba má domácí označení Rochev). Přesto však nadále existovaly snahy vytvořit v Izraeli i originální dělostřelecké zbraně, což dokazuje např. projekt M72 z poloviny 80. let. Jeho základ reprezentoval další vynikající typ tanku, jehož byl židovský stát důležitým provozovatelem, a to britský Centurion. V Izraeli prodělaly tyto tanky kompletní modernizaci na podobu zvanou Sho’t („Bič“) a úspěšně bojovaly též proti novějším tankům sovětské výroby v arabských armádách. Kromě toho byla řada z nich konvertována na těžké obrněné transportéry či podpůrná vozidla. A další aplikací se stal právě projekt M72, jak se nazývala samohybná houfnice na podvozku Centurion. V otáčivé věži se nacházela 155mm houfnice Soltam M71 s hlavní o délce 39 násobků ráže a dostřelem 23,5 km. Vozidlo vezlo 60 kusů střeliva a vážilo asi 45 tun. Pravděpodobně vznikla malá série, avšak do řadové služby se systém M72 nikdy nedostal (ačkoliv zhotovené kusy se patrně nalézaly v armádních záložních skladech), jelikož přednost posléze dostal jiný projekt.

Nové systémy Sholef a Rascal
Izraelská armáda totiž zavedla do služby zcela nové tanky řady Merkava (více v čísle 8/2012), takže vznikla idea samohybné houfnice na tomto podvozku. V polovině 80. let postavila firma IMI (Israel Military Industries) dva prototypy zbraně Sholef, která se posléze stala známou též pod jménem Slammer, pod nímž byla nabízena na export. V každém případě šlo o šasi z tanku Merkava s masivní věží, ve které byla zastavěna 155mm houfnice Soltam s hlavní dlouhou 52 násobků ráže. V současné době se jedná o běžnou hodnotu, tehdy to však představovalo velmi neobvyklé řešení, díky němuž měl systém Sholef na tehdejší dobu výjimečný dostřel okolo 40 km. Dalším pokrokovým rysem byl automatický nabíjecí systém, jenž zaručoval dlouhodobou schopnost vypálit devět ran za minutu. Nevýhodu komplexu Sholef tvořila vysoká cena, takže jej nezavedla ani sama izraelská armáda. Objednávky nezískala ani exportní podoba Slammer, přestože o ni projevovala určitý zájem Indie. Bez komerčního úspěchu zůstává také nejnovější pásové samohybné dělo z židovského státu, a to systém Rascal od zbrojovky Soltam. Jedná se o prostředek, který je díky malé váze (pouze 20 tun) vhodný především pro síly rychlé reakce. Na zádi obrněné korby nese 155mm houfnici, která může mít hlaveň o délce 39 či 45 násobků ráže. Rascal veze 36 kusů střeliva a má pneumatické zařízení k usnadnění nabíjení. Zbrojovka Soltam dnes nabízí v podstatě shodnou zbraň na kolových podvozcích (mj. Tatra) jako systém ATMOS 2000; více o něm najdete v čísle 9/2016.
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